ฉบับเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2020

タイ語版

ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญี่ปนแบบง่
ายสาหรับชาวต่ างชาติ
ุ่
โฮมเพจสมาคม: https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ 〒211-0033 จังหวัดคานากาว่า เมืองคาวาซากิ เขตนาคาฮาระ คิซูคิกิออนโจะ 2-2
โทรศัพท์:044-435-7000 แฟกซ์:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp
*************************************************************************************

สนุกและมีประโยชน์ กบั หลักสู ตรภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับชาวต่ างชาติ
・การเรียนการสอนแบบเป็ นกลุ่มย่ อย
・กิจกรรมต่างๆเพื่อสร้ างความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมญี่ปนรวมทั
้งการให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาค
ุ่

หลักสู ตรช่ วงเช้ าทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ 9: 50น. -11: 50น.
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่วนั อังคารที่14 เมษายนถึงวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม (22 ครั้ง)
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ วันอังคารที่ 15 กันยายนถึงวันศุกร์ที่ 4ธันวาคม (22 ครั้ง)
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี 2021ตั้งแต่วนั อังคารที่ 12 มกราคมถึงวันศุกร์ที่12 มีนาคม (17 ครั้ง)
※มีบริการดูแลเด็กเล็กฟรีสาหรับเด็กอายุ1ปี ขึน้ ไป
มีค่าหนังสื อต่างหาก

12,100เยน
12,100เยน
9,350 เยน

หลักสู ตรกลางคืนทุกวันพุธเวลา 18:30น. - 20:30น.
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่วนั พุธที่15 เมษายน ถึง วันพุธที่15 กรกฎาคม (12 ครั้ง)
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วนั พุธที่ 2กันยายน ถึง วันพุธที่ 9ธันวาคม (15 ครั้ง)
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี 2021ตั้งแต่วนั พุธที่13 มกราคม - วันพุธที่10 มีนาคม (9 ครั้ง)
※ไม่ มีบริการดูแลเด็ก
มีค่าหนังสื อต่างหาก
สถานที่: ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม: สมาคมนานาชาติคาวาซากิ
โทรศัพท์: 044-435-7000

6,600เยน
8,250เยน
4,950เยน

E-mail:kiankawasaki@kian.or.jp
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สถานที่แนะนาชมดอกซากุระเมืองคาวาซากิ
เมืองคาวาซากิถือเป็ นเมืองที่มีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวมากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง
ในครั้งนี้เราจึงอยากแนะนาสถานที่ซ่ ึงมีความสวยงามเป็ นพิเศษเหมาะกับการชมดอกซากุระของเมือง

สวนยูเมะมิกะซากิ (เขตไซไว สถานี JR ชินคาวาซากิหรื อสถานีคาชิมาดะ )
ในสวนแห่งนี้ตน้ ซากุระถูกปลูกในบริ เวณต่าง ๆ ภายในสวนรวมถึงในบริ เวณของสวนสัตว์ดว้ ย ดังนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอก
ซากุระและดูสัตว์นานาชนิดในสวนสัตว์ไปพร้อม ๆ กัน พันธ์ของซากุระที่นี่ได้แก่โซเมะอิโยชิโนะ ยามะซากุระ และอื่นๆเป็ นจานวน 400 ต้น

ซูมิโยชิซากุระ(เขตนาคาฮาระ สายโตคิวโตโยะโคะ หรื อสายโตคิวเมกุโระสถานีโมโตะซูมิโยชิ )
แนวแถวของต้นซากุระโซเมะอิโยชิโนะที่เรี ยงรายข้างทางประมาณ 2 กม.ตามแนวของแม่น้ าชิบุ โดยดอกซากุระที่เบ่งบานเต็มที่ได้ยื่นออกลง
ไปในแม่น้ าอย่างงดงาม นอกจากนี้ในบริ เวณใกล้เคียงท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระที่สวนสันติภาพนาคาฮาระได้เช่นกัน
ที่นี่มีซากุระพันธ์โซเมะอิโยชิโนะเป็ นจานวน 250 ต้น

*********************************************************************************

คลับมิตรภาพสั มพันธ์

มาลองทาอาหารโปแลนด์ กันเถอะ!

โอกาสในการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมพร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการทาอาหารโปแลนด์
วันและเวลา: วันเสาร์ ท6ี่ มิถนุ ายน 11: 00น.-14: 30 น.
สถานที่ : ห้องเรี ยนทาอาหารศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

วิทยากร: คุณอันนา อิซุมิ
จานวนผู้เข้ าร่ วม: 20 ท่าน (ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครเกินจานวนจะใช้วิธีจบั ฉลาก)） มีบริ การดูแลเด็กเล็กฟรี สาหรับเด็กอายุ1 ปี ขึ้นไปต้องแจ้งล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียม: 1,570เยน (ชาระในวันงาน)
วิธีสมัคร: สมัครด้วยไปรษณี ยบัตรชนิดส่ง-รับ โดยไปรษณี ยบัตร 1 ใบสามารถสมัครได้ 2 ท่าน
สิ่ งที่ตอ้ งเขียนลงในไปรษณี ยบัตร 1)ชื่อหลักสู ตร「อาหารโปแลนด์」
2)ชื่อผูป้ ระสงค์ เข้าร่ วม (ในกรณีที่มี 2 ท่านให้แจงทั้ง 2ชื่อ)
3)ที่อยู่
4)อีเมลหรื อหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ระหว่างวัน
วันสิ้นสุ ดการรับสมัคร：วันจันทร์ ท1ี่ 8 พฤษภาคม สิ้นสุ ดการรับไปรษณียบัตร
รายละเอียดเพิม่ เติม： สมาคมนานาชาติคาวาซากิ
※ สาหรับรายละเอียดต่างๆกรุ ณาดูจากใบปลิวแนะนาหลักสู ตรหรื อโฮมเพจหรื อเฟสบุคของสมาคมนานาชาติคาวาซากิ
************************************************************************************

ปี 2020

เทศกาลนานาชาติคาวาซากิ

จัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี สาหรับเทศกาลนานาชาติเมืองคาวาซากิ
โดยในปี นี้ก็เช่นกัน ท่านสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณี และได้รับประสบการณ์ต่างๆจากนานาประเทศทัว่ โลก
นอกจากนี้ยงั สามารถรับชมการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนงจากหลากหลายวัฒนธรรม
วันและเวลา: วันอาทิตย์ท5ี่ กรกฎาคม ตั้งแต่ 10: 00น.-16: 30น
สถานที:่ ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

.

[หน่ วยบริการให้ คาปรึกษาสาหรับชาวต่ างชาติ ศูนย์ นานาชาติเมืองคาวาซากิ]
กรุ ณาติดต่อเราหากท่านต้องการสอบถามในเรื่ องต่าง ๆ หรื อต้องการความช่วยเหลือ (ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ)
★ โปรดทราบทางศูนย์ได้ ยกเลิกการให้ บริการแปลเอกสาร ขออภัยในความไม่ สะดวก
・เวลาทาการ(１０：００-１２：００น.และ１３：００-１６：００น.） ・สายตรงถึงผูใ้ ห้คาปรึ กษา ０４４－４５５－８８１１
ภาษา
วันทาการ
ภาษา
วันทาการ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาเกาหลี
ภาษาเวียดนาม
ภาษาอินโดนีเซีย

วันจันทร์ถึงวันเสาร์
วันอังคาร･วันศุกร์
วันอังคาร･วันพฤหัส
วันอังคาร･วันศุกร์
วันอังคาร･วันพุธ

ภาษาจีน
ภาษาสเปน
ภาษาตากาล็อก
ภาษาไทย
ภาษาเนปาล

วันจันทร์ถึงวันเสาร์
วันอังคาร･วันพุธ
วันอังคาร･วันพุธ
วันจันทร์･วันอังคาร
วันอังคาร･วันเสาร์

＊การบริการให้ คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติในเรื่ องวีซ่าและอื่นๆโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สามารถรับคาปรึ กษาเป็ นภาษาญี่ปุ่น
ได้เท่านั้น ถ้าต้องการล่ามจะต้องติดต่อล่วงหน้าและอาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
・วันและเวลา：วันอาทิตย์ที่19 เมษายน และวันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม เวลา14:00น.-16:00 น
・สถานที:่ ห้องประชุมสมาคมชั้น 2 ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

